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 กันยายน  2563  



     

คํานํา 

             สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  (พ.ศ.2553)  และ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีการกระจายอํานาจ แบงสวนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและสงผลใหโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนนิติบุคคล การใชอํานาจในการบริหาร

จัดการสรางประสิทธิภาพดวยตัวของโรงเรียนมีมากขึ้น ดังนั้น การดําเนินการทางวินัย  การทํานิติกรรมสัญญา

หรือการใชกฎหมายตางๆ ของโรงเรียนจึงมีมากตามไปดวย  การเพ่ิมจํานวนผูท่ีมีความรู ความชํานาญทางดาน

กฎหมายในสถานศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิง 

              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตระหนักและมองเห็นภารกิจอันสําคัญดานการ

สืบสวนขอเท็จจริงและการดําเนินการทางวินัยขาราชการในสังกัด  ซึ่งเปนภารกิจกฎหมายท่ีสําคัญแขนงหนึ่ง  จึง

ไดจัดโครงการอบรม ใหความรูแกขาราชการผูจะทําหนาท่ีเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้น พรอมท้ังไดจัดทํา

คูมือการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลมนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความ

สะดวกในการนําไปปฏิบัติเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

             หวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมนี้จะอํานวยความสะดวกและเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

และบุคคลผูสนใจท่ัวไป 

 

 

                                                                               กลุมกฎหมายและคดี 

                                                                 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

                                                                          (อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 

                                                                                 กันยายน  2563 
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หนังสือรองเรียน 
                                                                                                                  

                          กันยายน  ๒๕63 
 

 เรื่อง   รองเรียน 
 

 เรียน  .............................................................................................................   
 

 สิ่งท่ีสงมาดวย ...............................................................................................        จํานวน                      แผน 
 

                     ดวย............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเปนธรรม 
 

ขอแสดงความนับถือ 

.................................. 

(..........................................) 
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                 บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียน............................กลุมงาน...........................................โทร..............................................  
ลับท่ี  ............................................                           วันท่ี  ..................................................  
เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน............................................... 

  ดวย.............................................................................................................................ไดรับหนังสือ 
รองเรียนกลาวหา..................................................ตําแหนง.............................................โรงเรียน.............................. 
กรณี .......................................................................ตามประเดน็ดังตอไปนี้ 
            1. ............................................................................................................................................................... 
            2. ............................................................................................................................................................... 
            3. .............................................................................................................................................................. 
                    เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 95 แหง
พระราชบัญญั ติระ เบี ยบข าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา พ .ศ .2547 และฉบับแก ไข เ พ่ิม เติม 
จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  โดยประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
            1. ...............................................................ตําแหนง............................................ประธานกรรมการ 
            2. ...............................................................ตําแหนง.............................................กรรมการ 
            3. ...............................................................ตําแหนง.............................................กรรมการและเลขนุการ 
           

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้ 
                      1. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงท่ีแนบ 
                      2. แจงคําสั่งตามขอ 1 ใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ ตอไป 

 
   ลงชื่อ............................................... 
    ตําแหนง.......................................... 

 
การพิจารณาของผูบังคับบัญชา 
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
 

     ลงชื่อ............................................. 
      ตําแหนง......................................... 
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คําสั่งโรงเรียน............................................................. 
           ท่ี          / ๒๕63 
                        เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

---------------------------- 
 

  ดวย  .......................................................................................................ไดรับหนังสือรองเรียนกลาวหา
........................................................................................ตําแหนง...........................................................โรงเรียน
.....................................................กรณี......................................................................ตามประเด็นดังตอไปนี้ 
                   1.  ................................................................................................................................................... 
                   2.  ................................................................................................................................................... 
                   3.  ................................................................................................................................................... 
         เ พ่ื อ ให ไ ด ข อ เ ท็ จจ ริ ง ในก ร ณีดั ง กล า ว  อา ศั ย อํ านาจตามคว าม ในมาต รา  ๓๗  ว ร รคสอ ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๙๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแกไขเ พ่ิมเ ติม 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงโดยประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
         1. ................................................................ตําแหนง.....................................ประธานกรรมการ 
                   2. ...............................................................ตําแหนง......................................กรรมการ 
                   3. ..............................................................ตาํแหนง........................................กรรมการและเลขนุการ 
 

            ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักประกัน ความเปนธรรม  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.  ๒๕๓๙  โดยเครงครัด  
แลวรายงานผลใหทราบโดยเร็ว เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ ตอไป 

               สั่ง   ณ   วันท่ี            เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 

  ลงชื่อ........................................ 
          (....................................) 

   ตําแหนง.......................................... 
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แบบบันทึกการสืบสวนขอเท็จจริง 
ท่ี................................................ 

                                         วันท่ี           พฤษภาคม  พ.ศ.2563   
 

เรื่อง   การสืบสวนขอเท็จจริง 
 

                ขาพเจา........................................................ เกิดวันท่ี ..........................................  อายุ....................ป 
สัญชาติ....................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..................ตําบล...............................อําเภอ.................................... 
จังหวัด..................................อาชีพ.................................................หมายเลขโทรศัพท............................................... 
                 ขอใหถอยคําตอ     
                 ๑. ..................................          ตําแหนง............................              ประธานกรรมการ 
                 ๒. ..................................          ตําแหนง............................              กรรมการ 
                 ๓. ..................................          ตําแหนง............................              กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ดวยความสัตยจริง  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                 ในการใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในครั้งนี้  ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี  มิไดถูก
บังคับ ขมขู  ขูเข็ญ  จูงใจ  ใหสัญญา  หรือกระทําการใดๆ เพ่ือจูงใจใหถอยคํานี้  ไดอานหรือฟงแลวเปนท่ีถูกตอง  จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                            ผูใหถอยคํา 

        (ลงชื่อ)                            ประธานกรรมการ 
                                      (ลงชื่อ)                            กรรมการ 

                (ลงชื่อ)                            กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

                                                                                           ท่ี โรงเรียน................................................... 

                                                                             วันท่ี........เดือน................พ.ศ. ................... 

 

เรื่อง    การสืบสวนขอเท็จจริง 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน............................................. 

  ตามท่ี โรงเรียน.....................................ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ตามคําสั่งท่ี  

...................................... สั่ง ณ วันท่ี  ........................... เพ่ือสืบสวนขอเท็จจริง กรณี นาง................................................... 

ไดรองเรียนกลาวหา นาง.......................วา .....................................................................................................................นั้น    

  บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ

รายงานการสืบสวนขอเท็จจริงมาพรอมสํานวน เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏข้ึนสืบเนื่องจาก  ....................................................... ไดรองเรียนกลาวหาวา 

......................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง..........................โรงเรียน.......................สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กรณี.............................................................................................ซ่ึง

ตอมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ไดแจงใหโรงเรียน..........................แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ขอเท็จจริงข้ึนตามคําสั่งดังกลาวขางตน 

  ๒. คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยตรวจสอบ

พยานเอกสารและสอบปากคําพยานบุคคลท่ีเก่ียวของ  จํานวน   .................  ปาก สรุปขอเท็จจริงได  ดังนี้ 

  พยานปากท่ี  1 วา .................................................................................................................................. 
                     พยานปากท่ี  2 วา ................................................................................................................................... 
                     พยานปากท่ี  3 วา ................................................................................................................................... 
                     พยานปากท่ี  4 วา ................................................................................................................................... 
                     พยานปากท่ี  5 วา .................................................................................................................................. 
                     พยานปากท่ี  6 วา ................................................................................................................................... 
  พยานเอกสาร  จํานวน ................... รายการ  คือ 

                     1. ………………………………………………..ซ่ึงแสดงใจความสําคัญ วา............................................................. 
                    2. …………………………...…....................ซ่ึงแสดงใจความสําคัญ วา.............................................................                    
                    3. .......................................................ซ่ึงแสดงใจความสําคัญ วา............................................................. 
                    4. …………………………………………….....ซ่ึงแสดงใจความสําคัญ วา............................................................. 
                    5. …………………………………………….....ซ่ึงแสดงใจความสําคัญ วา............................................................. 

ฯลฯ 
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  ๓. คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดแจงขอรองเรียน/กลาวหาใหผูถูกรองเรียนทราบแลว  
ซ่ึง นาง............................. ไดใหถอยคําชี้แจงขอรองเรียนตอคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจรงิวา........................................   
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
  ๔. การพิจารณาและความเห็น 
  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดประชุมพิจารณาขอเท็จจริง ตรวจสอบพยานเอกสารท่ีรวบรวม 
ไดทุกรายการรับฟงประกอบคําใหการของผูถูกรองเรียนแลว สามารถสรุปขอเท็จจริงไดวา................................................ 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง พิจารณาเห็นวา ................................................. มีพฤติการณ........... 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง พิจารณาเห็นวา พฤติการณของ นาง....................................................มี

มูลอันเปนความผิดวินัย..........................(รายแรงหรือไมรายแรง)  ตามมาตรา  .......................................................... แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี  ...............................................

เห็นสมควร ดําเนินการทางวินัยโดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย.................. (รายแรงหรือไมรายแรง)  ในกรณี

............................................... ตอไป 

  เห็นควร  - ดําเนินการสอบสวนวินัย............................... (รายแรงหรือไมรายแรง) ในประเด็นดังกลาว

ขางตน ตอไป        

                     คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง จึงเสนอสาํนวนการสืบสวนขอเท็จจริงมา เพ่ือโปรดพิจารณาและสั่งการ 

เพ่ือใหดําเนินการตอไป 

                            (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการ 

                                        (                             ) 

                            (ลงชื่อ)  ..............................................กรรมการ 

                                        (                             )  

                            (ลงชื่อ)  .........................................  กรรมการและเลขานุการ 

                                       (                             ) 
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    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  กลุมกฎหมายและคดี 
ลับท่ี  ศธ ๐๔๒๕๙/                     วันท่ี   .............................   พ.ศ.  ๒๕๖3 
เรื่อง  วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 

                 ตามท่ี  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ท่ี ................... สั่ง ณ วันท่ี.................................  ไดรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริง กรณี............................................... 
ไดรองเรียนกลาวหา นาย............................................................ขาราชการครู โรงเรียน.....................................วา 
ไดกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอนักเรียนคนดังกลาว ซ่ึงเปนศิษยท่ีอยูในความดูแลของตน  โดยคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงไดเสนอความเห็นยุติการสืบสวนขอเท็จจริงในประเด็นท่ี 1,2,3 และเห็นสมควร สอบวินัยอยางรายแรง  
นาย...........................................ในประเด็น ท่ี 4 และ 5 ซ่ึงไดมีบัญชาใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง นั้น 

                 งานวินัยและนิติการ กลุมบริหารงานบุคคล ไดจัดทําคํา,สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ในกรณีดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  ซ่ึงประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

                 ๑. ..................................          ตําแหนง............................              ประธานกรรมการ 
                 ๒. ..................................          ตําแหนง............................              กรรมการ 
                 ๓. ..................................          ตําแหนง............................              กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ดําเนินการสอบสวนทางวินัยบุคคลรายดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
สอบสวน  พิจารณา พ.ศ.2550 แลวรายงานผลการสอบสวนใหทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการ  ตอไป 
                  

                 เห็นควร – 1.ใหความเห็นชอบ/แตงตั้งบุคคลดังกลาว เปนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และ 
รายงานใหทราบ เพ่ือจะไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ตอไป 

                              2.แจงคําสัง่ใหคณะกรรมการสอบสวนและผูถูกสอบสวน ทราบ และ 
                                3.รายงาน ก.ค.ศ.  เพ่ือโปรดทราบ 
           

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในคําสั่ง และหนังสือ  ดังแนบ 

 

                                             (นาย..................................) 
                                                นิติกรชํานาญการพิเศษ       
                                        ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
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                    คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
                   ท่ี           / ๒563 

                     เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
                       ………………………………………………………. 
 

 ดวย..............................................ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ  ตําแหนงเลขท่ี .................... รับเงินเดือนในอันดับ................. ข้ัน......................บาท โรงเรียน......................... 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่อง 

1. .......................................................................................................................................................................... 
2. .....................................................................................................................................................................และ  
3. ........................................................................................................................................................................... 

           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา  ๙๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
ผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว โดยประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นาย............................. ตําแหนง..........วิทยฐานะ......          ประธานกรรมการ  
๒. นาย.............................  ตําแหนง...........วิทยฐานะ              กรรมการ 
๓. นาย..............................  นิติกรชํานาญการพิเศษ     กรรมการเเละเลขานุการ 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน พิจารณา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมา เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

            ในการสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ี
ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืนและคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวน
นั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 

               อนึ่ง ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะรองทุกขคําสั่งนี้ ใหรองทุกขตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และหากเห็นวาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  มีมติไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ. ตอไป   

                              สั่ง   ณ     วันท่ี  .......... พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕63 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ 

                                                                            ถนนเลี่ยงเมือง ( สี่แยก  อบต.กุดลาด ) ตําบลกุดลาด 
                                                                                  อําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี    ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                          พฤษภาคม  2563 
 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
 

เรียน  นาย.............................................ประธานกรรมการสอบสวน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จํานวน   ๑   ฉบับ 
     

                    ด วย   สํ านั กงาน ศึกษาธิการจั งหวัด อุบลราชธานี  ได สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรง นาย.......................................  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ  โรงเรียน....................................  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   ดังรายละเอียด 
ท่ีปรากฏตามคําสั่งท่ีสงมาพรอมหนังสือนี้   จึงใหคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดใน  กฎ  ก..ค.ศ. วาดวยการสอบสวน  พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวน
การสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมกฎหมายและคดี 
งานสืบสวนขอเท็จจริง  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ 

                                                                            ถนนเลี่ยงเมือง ( สี่แยก  อบต.กุดลาด ) ตําบลกุดลาด 
                                                                                  อําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี    ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                          มกราคม  2563 
 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
 

เรียน  ..................................................................... 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  จํานวน   ๑   ฉบับ 
 

                   ดวย  สํ านักงานศึกษาธิการจั งหวัด อุบลราชธานี  ไดสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินั ย 
อยางรายแรง ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีท่ีสงมาพรอมหนังสือนี้                     
ในฐานะท่ีทานเปนผูถูกกลาวหาท่ีตองถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง จึงขอแจงสิทธิของผูถูกกลาวหาใหทราบพอสังเขป  
ดังนี ้
                  1. เม่ือทานไดรับหนังสือฉบับนี้พรอมคําสั่งแลว  ใหทานลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ท่ีรับทราบ 
ไวเปนหลักฐานในคําสั่งทุกฉบับ แลวจัดสงคําสั่ง จํานวน  ๒  ฉบับ กลับคืนไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  ๒๙  โดยเร็ว หากทานไมยินยอมดําเนินการดังกลาว เม่ือพน  ๑๕  วัน นับแตวันท่ีสงคําสั่งดังกลาว จะถือวาทาน 
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  
                   2. เม่ือทานทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว หากปรากฏวาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ และหรือกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงมีเหตุจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง 

และยุติธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวใน กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘ และขอ ๙  

ทานมีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี ถาผูนั้น 

มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

  ๒.๑ รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องท่ีกลาวหา 

  ๒.๒ มีประโยชนไดเสียในเรื่องท่ีสอบสวน 

  ๒.๓ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 

  ๒.๔ เปนผูกลาวหาหรือเปนคูหม้ัน คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา

หรือมารดา ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้นของผูถูกกลาวหา 

  ๒.๕ เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 

  ๒..๖ มีเหตุอ่ืนซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลางการคัดคานใหกระทํา

ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการหรือวันทราบสาเหตุแหงการคัดคาน โดยทําเปนหนังสอืแสดง

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความ 

 /จริงและความ... 
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จริงและความยุติธรรมอยางไร ยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได    ผูสั่งแตงตั้ง

กรรมการสอบสวนตองวินิจฉัยวาควรใหกรรมการท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวนหรือไมภายในสิบหาวัน  นับ

แตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน หากไมมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวากรรมการดังกลาวพนจากการเปนกรรมการ

สอบสวน 

๓.คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนทานเปน  ๒  ระยะ  คือ ในการสอบสวน 

ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกทานมาเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหา   ใหทราบ 

รวมท้ังแจงใหทราบดวยวา ในการสอบสวนนี้ทานมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยาน หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยาน หลักฐานหรือนําพยาน หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา

ได  และคณะกรรมการสอบสวนจะถามทานเพียงวาไดกระทําผิดหรือไม อยางไร   สวนการสอบสวนในระยะท่ี  ๒ จะเปน

การสอบสวนเพ่ือรับฟงการนําสืบแกขอกลาวหาของทาน หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยาน หลักฐานท่ีสนับสนุน

ขอกลาวหาใหทานทราบแลว    

  ๔.ทานมีสิทธิท่ีจะนําสืบแกขอกลาวหาภายหลังท่ีไดรับทราบการแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 

ขอกลาวหาแลว และในการอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหานั้น  ทานจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอาง

พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

  ๕.  ทานมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได  แตจะใหถอยคําหรือ

ตอบคําถามแทนทาน  หรือเสนอความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได 

                     ๖. เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน สรุปสํานวนเสร็จ หากปรากฏวาทานมีความผิดทาง

วินัยและทานถูกลงโทษ หากทานตองการใชสิทธิอุทธรณ ทานสามารถใชสิทธิตอผูมีอํานาจพิจารณาตามนัยของมาตรา 

๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   ดังนี้  

                     ๖.๑ ถาเปนโทษทางวินัยไมรายแรง คือโทษลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ  ตองยื่นอุทธรณ

ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ภายใน  ๓๐  วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษนั้น                             

                     ๖.๒ ถาเปนโทษทางวินัยอยางรายแรง คือโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  ตองยื่นอุทธรณ 

ตอ ก.ค.ศ. ภายใน  ๓๐  วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ   

                     ๖.๓ เ พ่ือประโยชน ในการอุทธรณของทาน ทานอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน 

ของคณะกรรมการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของผูสั่งลงโทษวาจะ

อนุญาตหรือไมก็ได 

                      ๗. หากทานไมใชสิทธิอุทธรณ ทานจะใชสิทธิอยางอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไมได ไมวาในกรณีใด ๆ   

                      ๘.  หากทานมีความประสงคจะโตแยงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ทานสามารถรองทุกข 

ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีทานไดรับแจงคําสั่ง และหากเห็นวา 
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ทานมีสิทธิท่ีจะ  รองทุกขตอ  ก.ค.ศ. 

 ไดอีกชั้นหนึ่ง   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 

             

 

 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานสืบสวนขอเท็จจริง  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙ /                                                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
                                                       ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อบต.กุดลาด) ตําบลกุดลาด  
                         อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐  

                                     มกราคม   ๒๕61 

เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

เรียน  ประธานกรรมการสอบสวน (นาย............... ) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน              จํานวน              แผน 

         ๒.สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงและเอกสารประกอบ    จํานวน              แผน 

         ดวย สํานักงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดสั่งแตงตั้งทานเปนประธานกรรมการสอบสวน
ขาราชการครูท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง รายละเอียดปรากฏในคําสั่งท่ีสั่งมาพรอมนี้ และในการสอบสวน
นี้ คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ตาม
ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติและสาระสําคัญท่ีควรทราบ ดังนี ้
         ๑. ในการสอบสวนครั้งแรกใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ ดงันี้ 
         ๑.๑ เรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาใหทราบ โดยแจงใหทราบ
ขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหา รวมท้ังแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนนี้ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรื
อนําพยานหลักฐาน มาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 

          ๑.๒  ถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดหรือไม อยางใด 

          ๒. ถามผูถูกกลาวหาในครั้งแรก ถาผูถูกกลาวใหการปฏิเสธหรือใหการรับสารภาพกอน แตคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นสมควรท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนนั้นโดยละเอียดใหคณะกรรมการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท้ังหมดเสียกอน แลวสรุปพยานหลักฐานเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหา
ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี ลักษณะการกระทําเทาท่ีปรากฏ อันเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สาํหรับพยานบุคคลจะ
ระบุหรือไมระบุชื่อก็ได (ถาไมแจงสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ สํานวนการสอบสวนจะรับฟงไมได)และให
โอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดภายในเวลาอัน
สมควร 

  ๓. การสอบสวนครั้งท่ีสอง เปนการสอบสวนเพ่ือรับฟงการนําสืบแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาหลังจาก
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว 

  ๔.คณะกรรมการสอบสวนตองทําการสอบพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาเทาท่ีมีภายในหก
สิบวัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาแลวเสร็จ และคณะกรรมการสอบสวน
ตองรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวันท่ีไดแจงขอกลาวหาและสรุป 
                                                                                                                          /พยานหลักฐาน... 
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พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 

  ถามีความจําเปนซ่ึงจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวไมไดใหคณะกรรมการสอบสวน
รายงานเหตุ ท่ี ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลา  
การสอบสวน 

  อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน ใหประธาน
กรรมการรายงานเหตุผลใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

  ๕. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๖.เม่ือดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ใหรายงานผลการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานสืบสวนขอเท็จจริง  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ครั้งท่ี  1/ ๒๕๖3 

เม่ือวันท่ี  ...................  พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ  หองประชุมกลุมงานวินัยและนิติการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ 

…………………………………….. 
ผูมาประชุม 
             ๑. นาย..............................     ผอ.ร.ร.โรงเรียน.............................      ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
             ๒. นาย..............................     ผอ.ร.ร.โรงเรียน..................              กรรมการ 
             ๓. นาย............................       นิติกรชํานาญกาพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
              
ผูไมเขาประชุม  -  ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
                          -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
                 ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหทราบวา  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง..............................................ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน.........................  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  ๒๙  ซ่ึง ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..............................................................................................................................................................................................  
                 ซ่ึง เปนการดําเนินการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี              
ท่ี............./2563  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง สั่ง  ณ  วันท่ี  ...........เดือน............พ.ศ.2563 
ซ่ึงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดสืบสวนขอเท็จจริงแลวและมี
ความเห็นวา นาย..............................................เปนผูมีพฤติการณกระทําผิดวนิัย ซ่ึงมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตร 94 วรรคสาม แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
กรณี เสพยาเสพติดและกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักเรียนซ่ึงเปนศิษยและอยูในความดูแลของตน 
เห็นสมควรสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง นาย....................................................................ตอไป 
                ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                  การดําเนินการในเรื่องนี้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนหารือวาจะดําเนินการอยางไร  เพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมตอผูถูกสอบสวนและเพ่ือเปนการดําเนินการใหถูกตองตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย กําหนด  
                 ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางถึงแนวทางในการดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและความ
เปนธรรมใหมากท่ีสุด  และท่ีประชุมมีมติวาการสอบสวนในครั้งนี้ ตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 
 



-16- 
 

วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนหลัก และปฏิบัติตามหลักประกันความเปนธรรมตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเครงครัด ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลว มีมติ  ใหกําหนด
วิธีการสอบสวนโดยใหทําการสอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตอง
และเปนธรรม  และในเบื้องตนของการดําเนินการสอบสวนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะแจงใหผูถูกสอบสวนทราบขอ
กลาวหาตามท่ีปรากฏในคําสั่ง โดยมอบใหกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวน  ดําเนินการจัดทําแบบแจง
และอธิบายขอกลาวหา (แบบ สว. ๒ ) และแจงใหผูถูกสอบสวนมารับทราบ  แลวจึงดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. 
ดังกลาวขางตน เพ่ือใหไดขอเท็จจริง ตอไป  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี  
เลิกประชุมเวลา  ๑1.45  น. 
                                            

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผูบันทึกการประชุม 

                                                      ( นาย............................... ) 

 

          ลงชื่อ                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      ( นาย................................ )                        
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                                           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  กลุมกฎหมายและคดี   
ท่ี  ศธ ๐๔๒๕๙/                                       วันท่ี .. .............   พ.ศ. 2563 
เรื่อง   แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (แบบ สว.๒)                                                                        
……………………………………………………………………................................................................………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

   ตามท่ี สํานักงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรง  นาย.................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ  โรงเรียน.........................   รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งท่ี ............/2563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  .................เดือน .................. 2563  นั้น      

   กลุมงานวินัยและนิติการ  ขอเรียนวา เลขานุการไดจัดทําบันทึกการแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ 23 
(แบบ สว. 2 ) แหง กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน  พิจารณา  พ.ศ.2550 และ หนังสือแจงผูถูกกลาวหา เพ่ือแจงใหผูถูก
กลาวหามารับทราบขอกลาวหาและรับทราบสิทธิตางๆ ตอไป และบัดนี้ไดจัดทําบันทึกการแจงและอธิบายขอกลาวหา
ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 

 

   เห็นควร  -  ลงนามในบันทึกและหนังสือหนังสือดังกลาว เพ่ือแจงผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา  ตอไป 
                  ตอไป 

 
   เพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ  ดังแนบ 

 
   
 
                                                   ( นายสมโภชน      ขันทอง )       

                                    นิติกรชํานาญการพิเศษ  
                                    กรรมการและเลขานุการ    
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                                                            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   

                 ถนนเลี่ยงเมือง ( สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด )ตําบลกุดลาด          
                                                                               อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                          มกราคม   2563 
 

เรื่อง    แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ( แบบ  สว. ๒ ) 
 

เรียน   ............................................................. 
 

                ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   ไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงทาน 
ท่ี ......./๒563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง สั่ง  ณ  วันท่ี  ................................  ๒๕63   นั้น 
               เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปอยางถูกตองตามขอ  ๒๓  แหงกฎ  ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐  และเพ่ือความเปนธรรมแกผูถูกสอบสวน จึงใหทานไปพบคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรับทราบการแจงและอธิบาย
ขอกลาวหาตามเรื่องท่ีถูกกลาวหา  ในวัน .......ท่ี...................................พ.ศ.2563  เวลา..................ณ หองงานวินัยและ
นิติการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 หากขัดของประการใด  โปรดแจงใหทราบลวงหนาดวย 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(.....................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน......................... 
ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานดําเนินการทางวินัย  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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แบบ สว. ๒ 

 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ  ๒๓ 
 
                  เรื่อง  การสอบสวน นาย...................................   ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 

                                                   ------------------------------------------- 
 

                                                                          วันท่ี ................. เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕63 
 
               คณะกร รมกา รสอบสว นตามสํ า นั ก ง าน ศึ กษาธิ ก า ร จั งห วั ด อุ บลร าช ธ านี  ท่ี  . . . . . . . /๒๕63 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  ...  ...............  ๒๕63 ไดแจงและอธิบาย 
ขอกลาวหาให  ................................................  ผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้ 
               นาย..............................................  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน.........................   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ในเรื่อง .................................................................................................................................................................................  
              ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา  ในการสอบสวนนี้  ผูถูกกลาวหา มีสิทธิและ
หนาท่ีตามขอ ๑๘ รวมท้ังมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือ
ชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยาน หลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย       
  
 
                                                ลงชื่อ                                   ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
                                                         (นาย...................................) 
 
                                                ลงชื่อ                                    กรรมการ 
                                                       (นาย.......................................) 
                                                             
                                                ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                                       ( นาย..................................... )  
 
 
    
               ขาพเจา ....................................  ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึกนี้  จํานวน  ๑  ฉบับไวแลว เม่ือวันท่ี 
..................... เดือน  ..................................   พ.ศ. ๒๕63 
 
                                         ลงชื่อ  ..............................................    ผูถูกกลาวหา 
                                                  (  ........................................   ) 
                                                  ………..……./ .............../ ๒๕63 
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แบบ สว.๔ 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
 

      เรื่อง  การสอบสวน ............................................................. ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
                                                                                                                

                                                              ...................................   
                      

                                                                                          สอบสวนท่ี  ...................................................  
                                                                                       วันท่ี  ............ เดือน .................. พ.ศ.2563 
 

               ขาพเจา ........................................   อายุ ..............ป  สัญชาติ   ไทย  ศาสนา  พุทธ  อาชีพ รับราชการ (ครู)  
ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน.............................อําเภอ.............................จังหวัด........................... 
อยูบานเลขท่ี ....................  บาน.......................หมูท่ี............. ซอย..............ถนน............... ตําบล..............อําเภอ............... 
จังหวัด................................ โทร. ........................ 
 

               ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวในเรื่อง ...................................................................................... 
ซ่ึงเปนการถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี ......./๒๕63  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง สั่ง ณ วันท่ี .......................พ.ศ.2๕63  และขาพเจาขอใหถอยคํา ดวยความสัตย
จริง ดังตอไปนี้ 
                วันนี้ ขาพเจาไดมาพบคณะกรรมการสอบสวนตามท่ีไดนัดหมาย และไดพบแลว โดยคณะกรรมการสอบสวน
ไดแจงใหขาพเจาทราบวาจะดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดแจงขอ
กลาวหาใหขาพเจาไดรับทราบ ตามแบบ สว. ๒ ( แบบบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ ๒๓ ) ลงวันท่ี 
..........................  ๒๕61  และขาพเจาไดรับทราบขอกลาวหาโดยละเอียดแลว  คณะกรรมการสอบสวนไดใหขา ฯ ลง
ลายมือชื่อเพ่ือรับทราบขอกลาวหานั้นตามแบบ  สว. ๒ จํานวน  ๒  ฉบับ ซ่ึงมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวน
ไดมอบใหขา ฯ เก็บไว   ๑  ฉบับและคณะกรรมการสอบสวนจะเก็บไวในสํานวนการสอบสวน จํานวน  ๑  ฉบับ 
                คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหทราบอีกวา ขาฯ มีสิทธิและหนาท่ีตามขอ  ๑๘  แหงกฎ  ก.ค.ศ. วาดวยการ
สอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังมีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยาน หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และ มีสิทธิท่ีจะให
ถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐาน หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย   
นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังไดแจงใหขาฯ ทราบอีกวา  ขาฯ มีสิทธิท่ีจะนําทนายความ หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
เขามารวมรับฟงในการใหปากคํา หรือชี้แจงตอคณะกรรมการสอบสวนไดทุกครั้งดวย  การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายของขา ฯ ไดกระทําลงหรือไดใหถอยคําแทนขา ฯ หรือตอบคําถามแทนขา ฯ ซ่ึงเปนผูถูกกลาวหาในขณะนั้น  
ใหถือวาเปนการกระทําหรือเปนถอยคําท่ีขาฯ ไดใหเอง  เวนแตขาฯ จะไดทักทวง 
หรือขอถอนถอยคํานั้นเสีย ตอหนาคณะกรรมการสอบสวนตั้งแตในขณะนั้น 
                 ในเบื้องตนนี้   ขาฯ  ขอใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
                 โดยขาฯ จะชี้แจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียด ภายหลังจากท่ีขาฯ ไดรับทราบการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามแบบ  สว. ๓  แลว 
                                                                                                                                  /ขาพเจา... 
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                   ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการอ่ืนใด
เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําดวยตนเองแลว ขอรับรองวา     เปนบันทึกถอยคํา
ท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการ สอบสวน 
 
 
                                                                                  ผูถูกกลาวหา 
                                       (  ................................................   ) 
 
                                                                                  ทนายความ/ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
                                        ( ................................................ ) 
 
                                                                                   ผูบันทึกถอยคํา 
                                        (  ……………………………………….  )  
 
       ขาพเจาขอรับรองวา  นาย........................................................ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
                                                                             ประธานกรรมการ 
                                              (นาย................................ ) 
 
                                                                                   กรรมการ 
                                             ( นาย..................................) 
                                                                                                                 
                                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                             ( นาย....................................)  
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ครั้งท่ี  ๒/ ๒๕๖3 

เม่ือวันท่ี  ...................  พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ  หองประชุม……………………………………………………… 

…………………………………….. 
ผูมาประชุม 
             ๑. นาย............................      ผอ.ร.ร.โรงเรียน......................             ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
             ๒. นาย............................      ผอ.ร.ร.โรงเรียน.....................              กรรมการ 
             ๓. นาย.............................      นิติกรชํานาญการพิเศษ                     กรรมการและเลขานุการ 
               
ผูไมเขาประชุม  -  ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
                          -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

- ท่ีประชุมไดพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
นาย................................... ครั้งท่ี ๑/๒๕63  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี ...........................  ๒๕63  โดยละเอียดแลว เห็นวา
เปนไปโดยถูกตองและไมมีขอความใดท่ีจะตองแกไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว  
   
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหทราบวา  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  ๒๙  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง นาย.............................  ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน......................... สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๒๙ เนื่องจากกรรมการสอบสวนแตละคนมีภารกิจหลายอยางท่ีจะตองรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ เปนไป
ตามท่ีระเบียบ กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงอาจจะทําใหมีเวลาวางไมตรงกัน  ประกอบกับผูถูกกลาวหาหลบเลี่ยงการสอบสวนไม
ยอมรับทราบเอกสารตาง ๆ ท่ีจัดสงให ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการสอบสวนเปนอยางมาก แตเพ่ือใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย จึงตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. โดยเครงครัด   ดังนั้น เม่ือขณะนี้ยังพอมีเวลาท่ีสามารถจะ
ดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได จึงเห็นสมควร รีบดําเนินการรวบรวมพยาน 
หลักฐานท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว  ท้ังนี้ เพ่ือความยุติธรรมและเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีเพียงพอ ซ่ึงใน
เบื้องตนนี้ควรดําเนินการสอบปากคําพยานบุคคลท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ซ่ึงเห็นวานาจะรูเห็นเหตุการณ และรูรายละเอียด
ในเรื่องท่ีกําลังดําเนินการสอบสวนอยู พรอมท้ังรวบรวมพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาง ๆ ไปในคราวเดียวกันนี้ดวย ท้ังนี้
เพ่ือเปนการปฏิบัติใหถูกตองตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังกลาว                     
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนหารือวาจะดําเนินการอยางไร เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอ         ผู
ถูกสอบสวน และเพ่ือใหไดขอเท็จจริงจากพยานบุคคลผูรูเห็นเหตุการณในเรื่องท่ีสอบสวน และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
ตอผูถูกสอบสวนใหมากท่ีสุด สมควรสอบปากคําพยานบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีปรากฏในสํานวนการสืบสวน ดวย 
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ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหไดขอเท็จจริงและเพ่ือเปนการดําเนินการสอบสวนท่ีชอบดวยกฎ  ก.ค.ศ. วาดวยการ
สอบสวน เห็นสมควรขอความรวมมือจากพยานและทําการสอบปากคําพยานในสถานท่ีอันเหมาะสม คือหองประชุมกลุม
งานวินัยและนิติการ และทําการสอบปากคําพยานทีละคน โดยไดกําหนดสอบปากคําพยานบุคคลท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
จํานวน .........  ปาก  คือ   
                         ๑) .......................................................................... 
                         ๒) .......................................................................... 
                         ๓) ..........................................................................  
ซ่ึงประธานกรรมการสอบสวนมอบใหกรรมการสอบสวนทุกคน อยูรวมทําการสอบปากคําพยานบุคคลเหลานั้นใหครบทุก
คน โดยวางแผนและกําหนดประเด็นการสอบสวน  วา พยานไดรูเห็น  ไดยินหรือไดทราบเรื่องตามขอกลาวหา วา   
นาย......................................... มีพฤติการณตามท่ีถูกกลาวหา หรือไม อยางไร โดยใหถามพยานตามประเด็นท่ีกําหนดไว
และใหบันทึกไวเพ่ือใชเปนพยาน หลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ตอไป  
              
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี  
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
                                            

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผูบันทึกการประชุม 

                                                      ( นาย................................. ) 

 

          ลงชื่อ                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นาย.....................................)                        
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แบบ สว.๕   
 บันทึกถอยคําพยานของฝายผูกลาวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน นาย........................................................  ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
                                                              ............................ 
 

                                                             สอบสวนท่ี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   
                                                             วันท่ี  ..........................................พ. ศ. ๒๕๖3  
 

                 ขาพเจา .............................................. อายุ  ....... ป สัญชาติ  ไทย ศาสนา พุทธ  อาชีพ  รับราชการ  
 อยูบานเลขท่ี ....................  หมูท่ี ............  ตําบล......................  อําเภอ....................  จังหวัด....................... 
 หมายเลขโทรศัพท ............................................ 
                 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาฯ ทราบวา  ขาฯ เปนพยานในเรื่อง นาย.........................................   ถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี ............./๒๕63  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง ณ วันท่ี ................................  ๒๕63  และไดแจงใหขาฯ  ทราบดวยวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอคณะกรรมการ
สอบสวนเปนความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
                  
 
 
 
                 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือ
จูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําดวยตนเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ี
ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
                                                                                   พยาน 
                                                (  ......................................  )                                                                                             
                                                                                   ทนายความ/ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย   
                                                 (..........................................) 
                                                                                     ผูบันทึกถอยคํา 
                                                (นาย.......................................)  
ขาพเจาขอรับรองวา  ........................................................................  ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                  ( นาย............................. ) 
                                                                                   กรรมการ 
                                                  ( นาย.............................. )  
                                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                  ( นาย............................... ) 
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                                       บันทึกขอความ  

สวนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ กลุมกฎหมายและคดี 
ท่ี   ศธ ๐๔๒๕๙/                                              วันท่ี  ..  …………………..    พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
....................................................................................................................................................................... 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง   
นาย..................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง ................โรงเรียน..........................สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙  รายละเอียดปรากฏตามคําสั่ง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี  ท่ี  . . . . . . . . . . . ./๒๕63  เรื่อง แตง ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ ง  ณ  วันท่ี  
................................  พ.ศ. ๒๕63 นั้น 
                 งานวินัยและนิติการ ขอเรียนวา บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งดังกลาว ไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับขอกลาวหาของฝายผูกลาวหาเสร็จสิ้นแลว และตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ.   ๒๕๕๐   
ขอ  ๒๔  ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการสอบสวน ตองดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา วา มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอ
กลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร  แลวจึงดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวตอไป กรรมการและ
เลขานุการ ไดจัดทําหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือเขารวมประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 
 

                เห็นควร – เห็นชอบใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งท่ี  ๓  ในวัน........... ท่ี  ............................... 
                             พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมายดังกลาว 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจงกรรมการ  ดังแนบ 
 
 
                                                       (นาย..............................) 
                                                        นิติกรชํานาญการพิเศษ 
                                                        กรรมการและเลขานุการ    
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                                                                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
                                                                                    ถนนเลี่ยงเมือง(สี่แยก อบต.กุดลาด) ตําบลกุดลาด    
                                                                                    อําเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                                มกราคม  ๒๕๖3                                                                                                           
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ........................................................ 
 

อางถึง   คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี ............./๒๕63  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
           อยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  .....  ..............  ๒๕63 
 

            ตามคําสั่งท่ีอางถึง  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดแตงตั้งทานเปนคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง  นาย.................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง.................................  
รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งดังกลาวแลว  นั้น 

            เพ่ือใหการดําเนินการสอบสวนตามคําสั่งดังกลาวดําเนินไปดวยความถูกตองตามกฎ  ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ขอ  ๒๔  และเพ่ือใหเกิดความความเปนธรรมแกผูถูกสอบสวน  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม
เพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานของฝายผูกลาวหา วา ผูถูกกลาวหา ไดกระทําการดังท่ีถูกกลาวหาหรือไม อยางไร  ในวัน
............ท่ี  ................  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  ....................  น.   ณ  หองประชุมกลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙   
 

             จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นาย........................... ) 
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................. 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานดําเนินการทางวินัย  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ครั้งท่ี  ๓/ ๒๕๖3 

เม่ือวันท่ี  ...........................  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณ  หองประชุมกลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ 

…………………………………….. 
ผูมาประชุม 
          ๑. นาย.............................      ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
          ๒. นาย.............................      ผอ.ร.ร.โรงเรียนนารีนุกูล 2               กรรมการ 
          ๓. นาย..............................     นิติกรชํานาญกาพิเศษ                     กรรมการและเลขานุการ 
  
ผูไมเขาประชุม  -  ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา  ...................... น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
                          -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                   -ท่ีประชุมไดพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง   
นาย................................. ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖3  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี ...  ................  ๒๕๖3  โดยละเอียดแลว  เห็นวา เปนไป
โดยถูกตองและไมมีขอความใดท่ีจะตองแกไข  จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหทราบวา  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง นาย...........................  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน.......................รายละเอียดเปนท่ีทราบกันดีแลว นั้น ขณะนี้โรงเรียนตาง ๆ ใกล
จะสอบไลปลายภาคเรียนท่ี  ................/๒๕62  แลว ดังนั้น เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน จึงควร
ดําเนินการสอบปากคําพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารตาง ๆ ใหแลวเสร็จกอนสอบไล  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจงวา การรวบพยานหลีกฐานของฝายผูกลาวหา ไดดําเนินการมาระยะ
หนึ่ง โดยไดทําการสอบปากคําพยานบุคคล จํานวน 6 ปาก และรวบรวมพยานเอกสารไดท้ังสิ้น จํานวน 6 รายการ คือ  
      1. ............................................................................................................. 
      2. ............................................................................................................. 
      3. ............................................................................................................. 
      4. ............................................................................................................. 
      5. ............................................................................................................. 
      6. ............................................................................................................. 
                      ซ่ึงเม่ือพิเคราะหตามคําใหการของพยานบุคคลและพยานเอกสารท้ังปวงแลว  ฟงและเชื่อไดวา  
นาย.........................มีพฤติการณท่ีสอไปในทางกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาตามพยานเอกสาร 
คือ.........................................ซ่ึงยืนยันวา นาย......................................ไดกระทํา................................................................
และไดกระทํา......................................................................................................................................................................... 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว  เห็นวา นาย....................................................มีพฤติการณ อันเปนมูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา 
94 วรรคสาม แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กรณี
................................................................................................................................................เห็นควร แจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ให นาย.............................................ทราบ และเพ่ือใหโอกาสชี้แจงแกขอ
กลาวหาพรอมพยานหลักฐานตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไมมี  

เลิกประชุมเวลา  ................  น. 
 

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผูบันทึกการประชุม 
                                                      ( นาย................................. ) 
 
 
             ลงชื่อ                                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                         ( นาย...................................)       
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                                                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ กลุมกฎหมายและคดี   
ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                                                    วันท่ี...   .................   พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง แจงและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (แบบ สว. ๓ )                                                                        
……………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                      ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
นาย................................ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู  โรงเรียน........................   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙  รายละเอียดปรากฏตามคําสั่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  
๒๙  ท่ี  ............./๒๕63  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  ..................................  
พ.ศ. ๒๕63   นั้น      
                      งานวินัยและนิติการ  ขอเรียนวา กรรมการและเลขานุการ ไดจัดทําบันทึกการแจงและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ( แบบ สว. ๓ ) แหงกฎ  ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวน พิจารณา               
พ.ศ. ๒๕๕๐  เพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาและรับทราบสิทธิตาง ๆ ตอไป และบัดนี้ไดจัดทําบันทึกการ
แจงและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
 

                      เห็นควร  -  ลงนามในบันทึกและหนังสือดังกลาว เพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหามารับทราบตอไป 
 

                      เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ  ดังแนบ 
 
 

( นาย.................................. ) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                                                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ 
                                                                                ถนนเลี่ยงเมือง ( สี่แยก  อบต.กุดลาด ) ตําบลกุดลาด    
                                                                                อําเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                            มกราคม  ๒๕๖3 
 

  เรื่อง    แจงและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ  สว. ๓  
 

  เรียน   ............................................................................... 
 

                  ตามท่ี คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี  .........../๒๕63  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  .................................  พ.ศ. ๒๕63  นั้น 

เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปอยางถูกตองตามขอ ๒๔  แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  คณะกรรมการสอบสวนจะแจงและอธิบายขอกลาวหาพรอมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  ใหทาน
ทราบ  ตามแบบ สว. ๓  ดังนั้น  จึงใหทานไปพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ดังกลาว   ในวัน............... ท่ี ......................... พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  .................  น.  ณ  หองกลุมกฎหมายและคดี สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี หากขัดของประการใด  โปรดแจงใหทราบ
ลวงหนาดวย 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นาย................................. ) 
ผูอํานวยการโรงเรียน............................... 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานดําเนินการทางวินัย  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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  แบบ สว. ๓ 

 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔ 

เรื่อง  การสอบสวน นาย................................ ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
--------------------------------------------- 

 

                                                                                     วันท่ี  ............ เดอืน  .....................พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
                  ตามท่ี คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี ...../๒๕63              
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  ..........................  พ.ศ. ๒๕63  ไดแจงขอกลาวหาให  
นาย........................... ผูถูกกลาวหาทราบ ตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ  ๒๓ ( แบบ  สว. ๒ ) ลงวันท่ี  
................................  พ.ศ.  ๒๕63   นั้น 

               บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาเสร็จสิ้นแลว   
จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ใหผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้ 
               ๑) ขอกลาวหา  
                      นาย................................... ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู  โรงเรียน................. 
อําเภอ............................จังหวัด.............................. สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่อง 
..............................................................................................................................................................................................
และพฤติการณนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๗  วรรคสอง แหง  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณี  ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน  โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ      
      ๒) สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
             ๒.๑  พยานบุคคล  จํานวน  ๓  ปาก ใหถอยคํา สรุปได  ดังนี้ 
                พยานปากท่ี  ๑  วา .............................................................. 
                พยานปากท่ี  ๒  วา .............................................................. 
                พยานปากท่ี ๓   วา  .............................................................. 
                                      ฯลฯ 
             ๒.๒ พยานเอกสาร  จํานวน  ๔   รายการ  คือ  
                ๒.๒.๑  สํานาหนังสือ .................................... ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ วา............................... 
                ๒.๒.๒  สํานาหนังสือ .................................... ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ วา............................... 
                ๒.๒.๓  สํานาหนังสือ .................................... ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ วา............................... 
                ๒.๒.๔  สํานาหนังสือ .................................... ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ  วา.............................. 
                                      ฯลฯ 
พยานวัตถุ :ภาพถาย ......................................................................................จํานวน ................แผน/ภาพ 
ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ วา................................................................................................................................................... 
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ลงชื่อ                                      ประธานกรรมการ 
                                                 (นาย.....................................) 
 
                                       ลงชื่อ                                      กรรมการ 
                                                 (นาย......................................)   
 
                                       ลงชื่อ                                      กรรมการและเลขานุการ 
                                                (นาย.......................................)  
 
 
           ขาพเจา  นาย.................................................ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
และไดรับบันทึกนี้  ๑   ฉบับไวแลว เม่ือวันท่ี  .................. เดือน  ..................................... พ.ศ.   ๒๕๖3 
 
                                             ลงชื่อ                                 ผูถูกกลาวหา 
                                                    ( .......................................  ) 
                                                    ........………/…..………../……….                      
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แบบ สว.๔ 
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

 
      เรื่อง  การสอบสวน นาย............................................. ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 
                                                                       สอบสวนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
                                                                วันท่ี  ............   เดือน  ...................... พ.ศ. ๒๕๖3 
 
               ขาพเจา นาย................................................ อายุ ..............ป  สัญชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ  อาชีพ รับราชการ  
ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน ........................อําเภอ......................จังหวัด...................... 
อยูบานเลขท่ี ................บาน...................หมูท่ี.............ซอย.....................ถนน...............ตําบล................อําเภอ................... 
จังหวัด.............................................โทร. .................................................... 
 

                ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวในเรื่อง...................................................................................... 
.............................................................................................................ซ่ึงเปนการถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามคําสั่ง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี ........../๒๕63  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง     สั่ง 
ณ วันท่ี  ..................................  ๒๕63  และขาพเจาขอใหถอยคํา ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาฯทราบวาจะดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดย ได แจ งข อกล า วหาและสรุปพยานหลั ก ฐาน ท่ี สนั บสนุ นข อกล า วหา ให ข าพ เจ า ได รั บ ท ร าบ  
ตามแบบ สว. ๓ (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔)   ลง
วันท่ี ..............................  ๒๕๖3  และขาพเจาไดรับทราบขอความนั้นโดยละเอียดแลว  คณะกรรมการสอบสวนไดให 
ขา ฯ ลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานนั้นตามแบบ  สว. ๓  จํานวน  ๒  ฉบับ ซ่ึงมีขอความ
ตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดมอบใหขา ฯ เก็บไว   ๑  ฉบับและใหจัดสงกลับคืนใหคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือจะ
เก็บไวในสํานวนการสอบสวน จาํนวน  ๑  ฉบับ 
              คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหทราบอีกวา ขาฯ มีสิทธิและหนาท่ีตามขอ  ๑๘  แหงกฎ  ก.ค.ศ.วาดวยการ
สอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังมีสิทธิท่ีจะมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐาน 
หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังไดแจงใหขาฯ ทราบอีกวา ขาฯ มี
สิทธิท่ีจะนําทนายความ หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายเขามารวมรับฟงในการใหปากคํา หรือชี้แจงตอคณะกรรมการสอบสวน
ไดทุกครั้งดวย  การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายของขา ฯ ไดกระทําลงหรือไดใหถอยคําแทนขา ฯ หรือตอบ
คําถามแทนขา ฯ ซ่ึงเปนผูถูกกลาวหาในขณะนั้น  ใหถือวาเปนการกระทําหรือเปนถอยคําท่ีขาฯ ไดใหเอง  เวนแตขาฯ จะ
ไดทักทวงหรือขอถอนถอยคํานั้นเสีย ตอหนาคณะกรรมการสอบสวนตั้งแตในขณะนั้น 
               ในการรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหานี้ ขาฯขอใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวนวา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
โดยขาฯ จะชี้แจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียด ภายในเวลา  ๑๕  วัน นับแตวันท่ีขาไดรับหนังสือ  
สว.  ๓  นี้ แลวหากขาฯ ไมไดชี้แจงแกขอกลาวหา หรือไมไดแจงเหตุใด ๆ ตอคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาดังกลาว  
ใหถือวา ขาฯ ไมประสงคท่ีจะชี้แจงแกขอกลาวหาแตอยางใด 
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                ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือ
จูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําดวยตนเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ี
ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
 
                                                                                    ผูถูกกลาวหา 
                                            (.............................................) 
 

ทนายความ/ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
                                                          (.............................................. ) 
 
                                                                                  ผูบันทึกถอยคํา 
                                                   (...........................................  ) 
 
           ขาพเจาขอรับรองวา  นาย........................................................ ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                             (นาย...................................) 
 
                                                                                    กรรมการ 
                                                             (นาย..................................) 
 
                                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                            (นาย.................................. )  
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แบบ สว.5 
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน นาย............................................. ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 

 สอบสวนท่ี...................................................................... 
                                                                      วันท่ี  ............   เดือน  ..........................  พ.ศ.   ๒๕๖3 
 
               ขาพเจา นาย................................................ อายุ ..............ป  สัญชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ  อาชีพ รับราชการ  
ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียน .........................อําเภอ......................จงัหวัด...................... 
อยูบานเลขท่ี ................บาน...................หมูท่ี.............ซอย.....................ถนน...............ตําบล................อําเภอ................... 
จังหวัด.............................................โทร. .................................................... 
              คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาฯ ทราบวา ขาฯ พยานในเรื่อง นาย............................................. 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามคําสั่ง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี ........../๒๕63             
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง สั่ง ณ วันท่ี  ........................๒๕63  และไดแจงใหขาฯ ทราบดวยวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอคณะกรรมการ
สอบสวน เปนความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
              ขาฯ ขอใหถอยคําตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้ 
 

 

จาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจใหขาพเจาให
ถอยคําอยางใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําดวยตนเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อ
ไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
                                                                                    ผูถูกกลาวหา 
                                            (.............................................) 

 ทนายความ/ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
                                                          (.............................................. ) 

                                                                                   ผูบันทึกถอยคํา 
                                                   (...........................................  ) 
 
           ขาพเจาขอรับรองวา  นาย........................................................ ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                            (นาย...................................) 

                                                                                    กรรมการ 
                                                             (นาย..................................) 

                                                                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                                            (นาย.................................. )  
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                              บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙   กลุมกฎหมายและคดี  
ท่ี ศธ  ๐๔๒๕๙/                                               วันท่ี........................... พ.ศ.  ๒๕๖2 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
....................................................................................................................................................................... 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง   นาย
............................................ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู โรงเรียน......................... รายละเอียด
ปรากฏตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี  ........../๒๕63  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  ....................................  ๒๕63  นั้น 

                 กรรมการและเลขานุการ ขอเรียนวา บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งดังกลาว  ไดรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาของฝายผูกลาวหาและของฝายผูถูกกลาวหาเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงตามกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ขอ ๓๘ กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการประชุม เพ่ือพิจารณา
สํานวนการสอบสวนและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวงวาผู ถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือเปน 
ผูบริสุทธิ์หรือไม อยางไร แลวจึงดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกลาวตอไป และบัดนี้กรรมการและเลขานุการไดจัดทํา
หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เขารวมประชุมเสร็จเรียนรอยแลว 
 

    เห็นควร – เห็นชอบใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งท่ี ............ ในวัน............ ท่ี .....................   
๒๕๖3  เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมายดังกลาวตอไป 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบขอถือเอาหนังสือนี้แจงคณะกรรมการสอบสวนตอไป 
 
 

(นาย......................................) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ 
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ท่ี ศธ 04259/                                                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ 

                                                                               ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก  อบต.กุดลาด) ตําบลกุดลาด    
                                                                               อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐ 
 

                                                                         พฤษภาคม  ๒๕63 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน ( นาย................................... ) 
 

อางถึง  คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   ท่ี ............/๒๕63   สั่ง  ณ  วนัท่ี  ...  ........................  ๒๕63 
 

                 ตามคําสั่งท่ีอางถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ไดสั่งแตงตั้งทาน เปนคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง  นาย.................................ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ  โรงเรียน........................  อําเภอ ........................  จังหวัด.........................  รายละเอียดปรากฏตามคําสั่ง
ดังกลาวแลว นั้น 

                เพ่ือใหการดําเนินการสอบสวนตามคําสั่งดังกลาวดําเนินไปดวยความถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
สอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๘  และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกสอบสวน จึงขอเรียนเชิญทาน เขารวม
ประชุมเพ่ือพิจารณาสํานวนการสอบสวน และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง วา ผูถูกกลาวหา ไดกระทําผิดตามขอ
กลาวหาหรือเปนผูบริสุทธิ์ หรือไม  อยางไร ในวัน ............ ท่ี  ....................  ๒๕63   เวลา  .............. น.  ณ  หองประชุม
กลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙ 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นาย.....................................) 
ผูอํานวยการโรงเรียน.................................. 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

กลุมกฎหมายและคดี 
งานดําเนินการทางวินัย  
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ครั้งท่ี  ๔/ ๒๕๖3 

เม่ือวันอังคารท่ี  .. .......................  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณ  .................................. .........................  

…………………………………….. 
ผูมาประชุม 

            ๑. นาย..............................       ผอ.ร.ร.โรงเรียนเบญจะมะมหาราช       ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
            ๒. นาย..............................       ผอ.ร.ร.โรงเรยีนนารนีุกูล 2                กรรมการ 
            ๓. นาย.............................       นิติกรชํานาญกาพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 
  
ผูไมเขาประชุม  -  ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา........................  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
                          -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

                          -ท่ีประชุมไดพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
นาย......................................ครั้งท่ี ๓/๒๕๖3  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี ...................... ๒๕๖3 โดยละเอียดแลว  เห็นวา เปนไป
โดยถูกตองและไมมีขอผิดพลาดท่ีจะตองแกไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจงใหทราบวา  การรวบรวมพยาน หลักฐานและการแจงขอ

กลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ( แบบ สว. ๓ ) เพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา  

ไดดําเนินการโดยสมบูรณแลว  ซ่ึงผูถูกกลาวหาไมไดชี้แจงแกขอกลาวหา หรือใหถอยคําอยางใด ๆ ตอคณะกรรมการ

สอบสวน  จึงถือวาผูถูกกลาวหาไมประสงคท่ีจะชี้แจงแกขอกลาวหา  จึงเห็นสมควรยุติการแสวงหาพยาน หลักฐานไวเพียง

นี้ และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนพิจารณาพยานหลักฐานของฝายท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ซ่ึงปรากฏอยูในสํานวนการ

สอบสวนแลวนี้  พิจารณาพยาน หลักฐานเหลานั้น ท้ังขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของการกระทํา ขอกฎหมายและ

ขอเสนอแนะในการใชดุลพินิจ วา มีน้ําหนักพอเชื่อไดวาผูถูกกลาวหาบริสุทธิ์ หรือเปนผูท่ีมีพฤติการณอันเปนการกระทํา

ความผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอกลาวหาหรือไม  เพียงใด  โดยใหพิจารณาจากพยาน หลักฐานท้ังปวงท่ีมีอยูในสํานวน

การสอบสวนเทานั้น และใหพิจารณาโดยคํานึงถึงหลักความเปนธรรมใหมากท่ีสุดแลวจึงลงมติโดยประธานกรรมการจะถาม

กรรมการสอบสวนทีละคนเพ่ือใหออกความเห็นทุกคนและในทุกประเด็น  

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนกลาววา ใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนตรวจสอบ  ศึกษาและ

พิจารณาพยาน หลักฐานในสํานวนใหละเอียด ถ่ีถวนกอนท่ีจะลงมติในแตละประเด็นท่ีสอบสวน 

 
 



-๓๙- 
ท่ีประชุมไดพิจารณาพยาน หลักฐานท่ีปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวนอยางละเอียด พิจารณา   ความนาเชื่อถือ ความ
นาจะเปนของพยาน หลักฐานท้ังปวง  โดยพิเคราะหตามคําใหการของพยานบุคคล ฝายผูกลาวหา  จํานวน  ๓  ปาก  
พยานเอกสารของฝายผูกลาวหา  จํานวน  ๔  รายการ   รับฟงประกอบกันแลว  มีความเห็นเปนเอก 
ฉันทไปในทิศทางอันเดียวกัน  โดยกรรมการทุกเสียง มีความเห็นวา  พฤติการณตามขอกลาวหาของ นาย..................... นั้น 
เขาลักษณะตามกรณีตัวอยางท่ีปรากฏในหนังสือคูมือการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
สํานักงาน  ก.ค.ศ.  ฉบับพิมพเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงไดยกเปนกรณีตัวอยางพฤติการณความผิดไววาขาราชการซ่ึงไดยื่น
ใบลาออกจากราชการแลว หยุดราชการไปทันทีโดยยังไมไดรับอนุญาตใหลาออกและไมไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ 
ระดับโทษทางวินัยท่ีควรไดรับคือไลออกจากราชการ ซ่ึงในกรณีของ นาย................................  นั้น คณะกรรมการสอบสวน
ไดมีความเห็นและลงมติดวยความเปนอิสระ โดยกรรมการสอบสวนทุกเสียง พิจารณาเห็นวาพฤติการณของ นาย
...................................... เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๗  วรรคสอง แหง  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณี ไดละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ สมควรไดรับโทษทางวินัย   ไลออกจากราชการ   

                  ท่ีประชุมไดมอบให  นาย..........................  กรรมการและเลขานุการ เปนผูจัดทํารายงานการสอบสวน
(แบบสว. 6) เพ่ือรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  พรอมท้ังสํานวนการสอบสวนท้ังหมดตอไป     
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมมี  
เลิกประชุมเวลา  .....................  น. 

 

                      ลงชื่อ                                  ผูบันทึกการประชุม 
                                                           (นายสมโภชน    ขันทอง) 

                      ลงชื่อ                                    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                                                            (วาท่ี ร.ต.กมล   สาดศรี)                        
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แบบ  สว.๖ 

รายงานการสอบสวน 
                    วันท่ี   ..   .....................    ๒๕๖3 

เรื่อง  การสอบสวน นาย............................................... ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
  

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ 
 

                ตาม คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ี  ............/๒๕63  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง  สั่ง  ณ  วันท่ี  .. .......................  พ.ศ.๒๕63  เพ่ือสอบสวน นาย...........................................
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู โรงเรียน..................................สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่อง ................................................................... 
ซ่ึงทําใหราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง    
              ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เม่ือวันท่ี ..  
...................๒๕63  และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการ
สอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  เสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังตอไปนี้ 
                  1.มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏข้ึนสืบเนื่องจาก..................................ไดรองเรียนเปนหนังสือตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในหลายประเด็น ซ่ึงตอมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามประเด็นท่ีถูกรองเรียน กลาวหา และคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงจากพยานบุคคลละพยานเอกสารตางๆ และมีความเห็นวา ในประเด็นท่ีถูกรองเรียน
กลาวหาวา ..........................................นั้น  มีมูลอันเปนความผิดทางวินัยตามท่ีรองเรียนกลาวหา   สมควรดําเนินการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตอไป  และในเวลาตอมา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  จึงไดมีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามคําสั่งดังกลาวขางตน   
                   ๒.คณะกรรมการสอบสวน ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่อง ท่ีกลาวหาให 
นาย.......................ซ่ึงเปนผูถูกกลาวหาทราบแลว โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา ไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ในเรื่อง .......................................................................................................................................... โดย
คณะกรรมการสอบสวน ไดแจงใหผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหาตามแบบบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตาม
ขอ ๒๓   (แบบ สว. ๒)  แตผูถูกกลาวหาไมไดเดินทางมารับทราบขอกลาวหาตามหนังสือท่ีแจงนัดหมาย คณะกรรมการ
สอบสวนจึงไดปฏิบัติตาม ขอ  ๒๓ วรรคทาย ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดจัดสงแบบ  
สว. ๒ ไปใหผูถูกกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ณ ท่ีอยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ ตามหนังสือลับท่ี ศธ04259/................ เรื่อง แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (แบบ สว. ๒ )  
ลงวันท่ี   ..  ......................  ๒๕63  แตผูถูกกลาวหาไมรับหนังสือและไมลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นไดถูกสงกลับ
คืนมายังคณะกรรมการสอบสวนเม่ือวันท่ี ......................... ๒๕63 คณะกรรมการสอบสวนจึงไดนําแบบ สว. ๒ และเอกสาร
ท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 
               ๓.นาย................................................ ไดใหถอยคําในเบ้ืองตนตอคณะกรรมการสอบสวน วา ตนขอปฏิเสธ
ขอกลาวหา และวาขอกลาวหานั้น ไมเปนความจริงแตอยางใด   

 

๔. คณะกรรมการสอบสวน ไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหา ท้ังพยานบุคคลและพยาน
เอกสารแลว  ดังนี้ 
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              พยานบุคคล จํานวน   ๓    ปาก ใหถอยคําสรุปได ดังนี้ 
              พยานปากท่ี  ๑  วา ..................................................... 
              พยานปากท่ี  ๒  วา ..................................................... 
              พยานปากท่ี  ๓  วา..................................................... 
              ๒.๒ พยานเอกสาร  จํานวน  ๔   รายการ  คือ  

              ๒.๒.๑ สําเนาหนังสือ .....................................ซ่ึงแสดงรายละเอียดวา......................................... 
              ๒.๒.๒ สําเนาหนังสือ .....................................ซ่ึงแสดงรายละเอียดวา......................................... 
              ๒.๒.๓สําเนาหนังสือ .....................................ซ่ึงแสดงรายละเอียดวา......................................... 
              ๒.๒.๔สําเนาหนังสือ .....................................ซ่ึงแสดงรายละเอียดวา......................................... 
             พยานวัตถุ : ภาพถาย จํานวน 12 แผน/ภาพ ซ่ึงแสดงรายการท่ีสําคัญ วา ......................... 
                 คณะกรรมการสอบสวนหาไดไมทําการสอบสวนพยานใดตามขอ ๓๐ วรรคทายหรืองดการสอบสวน        
พยานหลักฐานใดตามขอ ๓๑แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แตอยางใดไม 
              ๕.คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให             
นาย....................  ผูถูกกลาวหาทราบตามแบบบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
(แบบ สว. ๓ )ลงวันท่ี ..   ......................  ๒๕๖3 โดยคณะกรรมการสอบสวน ไดแจงใหผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหาตามแบบบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๔ (แบบ 
สว. ๓) แตผูถูกกลาวหาไมไดเดินทางมารับทราบขอกลาวหาตามหนังสือท่ีแจงนัดหมาย คณะกรรมการสอบสวนจึงไดปฏิบัติ
ตาม ขอ ๒๔ วรรคทาย ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดจัดสงแบบ  สว. ๓ ไปใหผูถูก
กลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ณ ท่ีอยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ              ตาม
หนังสือลับท่ี ศธ  ๐๔๒๕๙/.............. เรื่อง แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ (แบบ             
สว. ๓ ) ลงวันท่ี ..........................  ๒๕๖3  แตผูถูกกลาวหาไมรับหนังสือและไมลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นไดถูก
สงกลับคืนมายังคณะกรรมการสอบสวนเม่ือวันท่ี .. .................. ๒๕๖3  คณะกรรมการสอบสวนจึงไดนําแบบ สว. ๓ และ
เอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 
               ๖.คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะย่ืนคําช้ีแจงแกขอกลาวหาหรือขอใหถอยคํา หรือ
ขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว ตามความในขอ  ๕   ขางตนนั้น   นาย.............................ไมไดยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปน
ลายลักษณอักษร และไมไดมาใหถอยคํา   อยางใด ๆ ตอคณะกรรมการสอบสวน  ซ่ึงเม่ือลวงพนสิบหาวันนับแตวันท่ีไดแจง  
สว. ๓  ใหผูถูกกลาวหาทราบแลว เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหาและหรือผูถูกกลาวหาไมมา
ใหถอยคําอยางใด ๆ แลว คณะกรรมการสอบสวนจึงถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคท่ีจะแกขอกลาวหา  คณะกรรมการสอบสวนจึงพิจารณาและดําเนินการตามขอ  
๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป 
               ๗. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาและลงมติแลว เม่ือวันท่ี  ..........................  ๒๕๖3  โดยท่ี
ประชุมไดพิจารณาพยาน หลักฐานท่ีปรากฏอยูในสํานวนการสอบสวนอยางละเอียด พิจารณาความนาเชื่อถือ ความนาจะ
เปนของพยาน หลักฐานท้ังปวง  โดยพิเคราะหตามคําใหการของพยานบุคคล ฝายผูกลาวหา  จํานวน  .........  ปาก  พยาน
เอกสารของฝายผูกลาวหา จํานวน ................  รายการ รับฟงประกอบกันแลว  มีความเห็นเปนเอกฉันทไปในทิศทางอัน
เดียวกัน  โดยกรรมการทุกเสียง มีความเห็นวา  พฤติการณตามขอกลาวหาของ นาย......................... นั้น  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา..........................แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กรณี............................................................................................เห็นสมควรไดรับ
โทษทางวินัย  คือ ไลออกจากราชการ 
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               คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานประกอบมา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ดําเนินการตอไป 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................   ประธานกรรมการ 
                                                (นาย.....................................) 
 
                                           ลงชื่อ....................................................   กรรมการ 
                                                         (นาย................................) 
 
                                           ลงชื่อ  ..............................................     กรรมการและเลขานุการ 
                                                        (นาย.................................)  
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                             บัญชีรายการเอกสาร 
         การสอบสวนนาย.......................................ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน................................ 

  ท่ี                                      รายการเอกสาร    จํานวนแผน        หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 
๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง 
บันทึกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ
ประธานและคณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกการประชุมครั้งท่ี ๑ - ๔บันทึกปากคําของผูถูกกลาวหา  
( สว. ๔ ) 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ( สว. ๒ ) 
บันทึกปากคําพยาน ( สว. ๕ ) จํานวน  ๓  ราย 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ( สว.๓ ) 
รายงานการสอบสวน ( สว. ๖ ) 
 
 

     ...... 
     ...... 
     ...... 
 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
 
     ...... 
     ...... 
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                     รายงานการสอบสวนประจําวัน 
        การสอบสวน นาย....................................ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียน................................ 

  ว. ด. ป.                    รายการปฏิบัติ   ลายมือชื่อคณะกรรมการ 

.. ................ 
   ๒๕.. 
 
 
 
..  ............... 
   ๒๕.. 
 
 
 
 

..  ...... 
 ๒๕.. 
 
 
 
..... ............ 
  ๒๕61 
 
 
 
 

-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งท่ี  ๑เพ่ือกําหนดแนว
ทางการสอบสวน และจัดทํา  สว.  ๒ 
- แจงขอกลาวหาตามแบบ  สว. ๒   ให นาย........................   
ผูถูกกลาวหา ทราบ 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งท่ี  ๒  เพ่ือสอบปากคํา
พยานบุคคลฝายผูกลาวหา  จํานวน   .............. ราย  คือ 
๑. ........................................... 
2. ........................................... 
๓. .......................................... 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งท่ี  ๓  เพ่ือพิจารณา    
ชั่งน้ําหนักพยาน หลักฐานท่ีรวบรวมได และลงมติจัดทํา  
สว.๓   
-จัดทํา สว.๓ และแจงผูถูกกลาวหา 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งท่ี  ๔   เพ่ือพิจารณา
สํานวนการสอบสวน ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได
ท้ังหมด  ลงมติ  จัดทํา  สว. ๖  และรายงานผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
1. 
๒. 
๓. 
 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
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    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียน.......................อําเภอ......................จังหวัด.................................. 

ท่ี  ศธ .....................                                วันท่ี ......  ............. พ.ศ. ๒๕๖3 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................... 
 

                  ตามท่ี  โรงเรียน ..................................ไดสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง  นาย................ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนง......................................โรงเรียน.........................ตามคําสั่งท่ี......../2563 
สั่ง ณ วนัท่ี .......................พ.ศ..2563  นั้น 
 

                  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
วาดวยการสอบสวน  พิจารณา พ.ศ.2550 เสร็จสิ้นสมบูรณแลว ซ่ึงผลการสอบสวน  นั้น คณะกรรมการสอบสวน  พิจารณา
เห็นวา  นาย.............................. ไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาใน 2 ประเด็น คือ 1. ประเด็นเรื่อง..........................และ 2. 
ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ซ่ึ ง เ ป น ค ว า ม ผิ ด วิ นั ย ไ ม ร า ย แ ร ง  ต า ม ม า ต ร า  8 5  ว ร ร ค แ ร ก  
 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กรณี ไมปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
นโยบายของรัฐบาล  โดยถือประโยชนสูงสดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  เห็นสมควรไดรับโทษทาง
วินัย คือ ตัดเงินเดือน จํานวน 5% เปนเวลา 1 เดือน  สวนประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ นั้น พฤติการณยังไมพอรับฟงไดวามีมูลอันเปน
ความผิดทางวินัย แตเห็นวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการไมสมบูรณเพียงเล็กนอย  เห็นสมควร นําเรียนผูบังคับบัญชา เพ่ือ
ทราบและหาวิธีการแกไข  ปรับเปลี่ยนพฤติการณเหลานั้นใหดีข้ึนตอไป  รายละเอียดปรากฏตามสํานวนการสอบสวนท่ีแนบ
มาพรอมหนังสือนี้ 
 

 

  จึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ตอไป 

 
 

   ( .................................... )    
    ...................................... 
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ท่ี ศธ  ..............                                      โรงเรียน........................................................ 
                                                                 .....................................................................  
                                                                               อําเภอ...........  จังหวดั................................. 
                                                                                                                  

                                                                    ........   ...............  ๒๕63 
 

เรื่อง  วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  สํานวนการดําเนินการทางวินัยและเอกสารประกอบ    จํานวน               แผน    
 

                   ดวย โรงเรียน................................ไดดําเนินการสอบสวนวินัยไมรายแรง นาง.................................
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู  วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรยีน................................ซ่ึงถูกกลาวหา
ในเรื่อง........................................................................ 

                  บัดนี้ โรงเรียน.....................................ไดดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ไดตรวจสอบและพิจารณา  ดังนี้ 
 

                  ก. การตรวจสอบขอกฎหมาย 

         โรงเรียน ....................................ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง ตามคําสั่งโรงเรียน
...............................ท่ี......./2563  ลงวันท่ี ...........................พ.ศ.2563 คําสั่งดังกลาว เปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายและ
คณะกรรมการสอบสวน ไดดําเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน  พิจารณา พ. 
        ศ.2550 ทุกประการ 
 

         ข. การตรวจสอบขอเท็จจริง  
                   มูลกรณีเรื่องนี้  เนื่องจาก................................................................................................................................. 
                   ขอเท็จจริงรับฟงโดยสรุปได  ดังนี้  
                   -พยานบุคคล จํานวน ........ ปาก ใหถอยคําโดยสรุปใจความไดดังนี้ 
                   พยานปากท่ี 1 วา................................................................................. 
                   พยานปากท่ี 2 วา................................................................................. 
                   พยานปากท่ี 3 วา................................................................................. 
                   พยานปากท่ี 4 วา................................................................................. 
                       
                    -พยานเอกสาร จํานวน ......... รายการ 
                    1. สําเนา............................................................................................. 
                    2. สําเนา............................................................................................. 
                    3. สําเนา............................................................................................. 
                    4. สําเนา............................................................................................. 
                    พยานวัตถุ   ไมมี 

                                                                          /ค.การพิจารณา... 
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                     ค.การพิจารณาและเสนอแนะ 
                     คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว  เห็นวา .................................................ไดกระทํา
การดังกลาวจริง  ซ่ึงพฤติการณดังกลาวเปนความทางวินัย  เพราะเม่ือไดพิเคราะหตามคําใหการของพยานบุคคลท่ี
สนับสนุนขอกลาวหา จํานวน ...........ปาก พยานเอกสาร จํานวน ...............รายการ ซ่ึงเจือสม สอดรับกัน จนพอรับฟง
ประกอบกันแลวมีน้ําหนักนาเชื่อถือไดมากกวาพยานหลักฐานของฝายผูถูกกลาวหา จึงรับฟงและเชื่อไดวา นาง.................... 
ไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา วาเปนผูมีพฤติการณอันเปนความผิดวินัยไมรายแรง  ตามมาตรา 85 วรรคแรก แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กรณีไมปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานราชการ จริง เห็นสมควรไดรับโทษทางวินัย 
คือ ตัดเงินเดือน จํานวน 5%   เปนเวลา 1 เดือน 

                    โรงเรียน......................................ตรวจสอบและพิจารณาแลว เห็นชอบดวยกับ คณะกรรมการสอบสวน 
โดยมีความเห็นวา  ตามขอเ ท็จจริ ง ท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวน นั้น  ฟ งและเชื่ อได ว า  พฤติการณของ                         
นาย........................ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ควรลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน 5% เปนเวลา  1 เดือน  นั้น               
มีความเหมาะสมดีแลว และไดสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นาย............................... จํานวน 5% เปนเวลา 1  เดือน เพ่ือให
เหมาะสมกับกรณีความผิดท่ีไดกระทํา  ตามคําสั่งโรงเรียน.....................................ท่ี........../2563  เรื่อง ลงโทษตัด
เงินเดือน  สั่ง ณ วันท่ี ................พ.ศ.2563  รายละเอียดปรากฏตามสํานวนการสอบสวนท่ีแนบมาพรอมหนังสือ นี้ 
                   

  

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  ตอไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(                              ) 
ผูอํานวยการโรงเรียน ................................................. 

 
 
 
 
 
 
กลุมบริหารงานบุคคล/งานวินัย 
โทร............................................ 
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